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Kimer I Klokker... 

Kunde du tænke dig at være 
ganske alene i et fremmed Land 
mellem lutter fremmede Mennesker 
en Juleaften? 

Jeg kan tænke mig det, for jeg 
har prøvet det. 

Det var løjerligt, kan I tro. Hen 
ved den Tid, da vi plejede at gaa 
til Bords hjemme Juleaften, og bag-
efter skulde vi saa ind til det 
tændte Juletræ, — saa tog jeg 
min Frakke paa for at løbe mig 
en Tur. Jeg vilde se, om jeg ikke 
kunde løbe væk fra min Hjemve. 

Det var tæt Taage. Man kunde 
knap se Lygterne, og der stod 
lysende Taageringe omkring dem. 
Der faldt en ganske fin Regn. Det 
saa saa trist ud altsammen. 

Da paa en Gang — 
Hvad var det? Jeg standsede 

og maatte lytte. En fjærn, kendt 
Lyd blev baaret gennem Taagen. — 

Ding dang — ding ding ding -
ding dang — — -- 

Domkirkens Klokker i den gamle 
By ringede Juten ind. 

Dingdang dingdang — 
Nu faldt en lille ivrig Forstads-

klokke med i. - 
Det var Juleklokkerne. De rin-

gede den hellige Fest ind. 
Jeg flygtede ikke mere. Jeg gik 

efter Lyden. Sagte gik jeg, for ret 
at lytte, og jo længere jeg lytted, 
jo mere forstod jeg, hvad Klok-
kerne sagde. 

Vi skal hilse dig hjemmefra, 
sagde en af Klokkerne. De tænker 
paa dig, de taler om dig, det er 
ligesom du var hos dem. 

Din Mor tænker ogsaa paa dig, 
sagde en anden Klokke ganske 
sagte, hun er hjemme hos Gud, 
men du skal se hende igen. 

Vi ringer over den hele Jord, 
sagde nogle smaa Klokker, for 
alle dem, som er skilt fra deres 
kære Juleaften, ringer vi, vi glem-
mer ingen, men det maa du heller 
ikke, tag dem ind i din Julebøn, 
tænk ogsaa paa de andre og ikke 
bare paa dig selv! Vi ringer for 
Jesus, sagde de allesammen, det 
er hans Fødselsdag idag, han er 
alle Menneskers store, gode Bro-
der, han er deres Julegave, han 
tænder Stjærner for os og planter 
Livets Træ for os og lukker Dø-
ren op til sin Himmel, ham maa 
du aldrig glemme! 

Saadan vil vi altid ringe for dig! 
sagde de, ogsaa i Fremtiden -
naar du er blevet stor og gift og 
gaar til Kirke med din Brud, saa 
ringer vi Juleklokker for Jer hele 
Kirkevejen, — og naar du staar 
paa Kirkegaarden og er saa be-
drøvet, fordi Julesneen falder over 
de Elskedes Grave, saa ringer vi 
for dig til Trøst. — Glædelig Jul! 

Glædelig Jul! sang den dybe 
Domkirkeklokke. 

Glædelig Jul! raabte den lille 
Forsta dekirkeklokke. 

Glædelig Jul.' 	 0. J. 

Det uar godt, du til os kom 
Jul, du glæderige! 
Ui har længtes etter dig, 
mer end jeg kan sige. 
Og nu er ui alle fri, 
alle hjemme, og fordi: 
Nu skal Jul, du kære, 
længe hos os (gere! 

Søde Jul, hvor er du rigl 
du har Fryd og Gammen, 
du har gode Gaver nok 
til os alle sammen. 
Spisekammeret er fyldt, 
Træet næsten er forgyldt, 
døjer med at bære 
Godterne, de kære. 

NÅ vis jeg havde anet, hvad der 
ventede Forude, havde jeg sikkert 
skyndsomst lagt Kursen mod Salt-
holmen om og i Stedet For holdt mig 
i Nærheden af Kysten. 

Det var en Søndag Eftermiddag 
sidst i Juli 1945 – - ikke saa længe 
efter at vi var blevet Tyskerne kvit 
og atter kunde boltre os paa Havet 
— omtrent som vi vilde. Jeg laa og 
krydsede med min nye Sejlkano ud 
for Hellerup, nydende det smukke 
Vejr og mit Skibs gode Sejlevne ... 
En anden Sejlkano staar ud fra Hav-
nen, min Kammerat har Konen om-
bord og styrer ud mod Resterne af 
den tyske Flaade, der ligger opank-
ret indenfor Middelgrunden. 

Jeg slaar et Slag over mod ham 
og prajer: 

„Vel mødt paa det frie Hav, hvor 

gaar Turen hen?" 
„ Aa, vi havde saamænd tænkt at 

se efter, om Saltholmen skulde ligge 
der endnu." 

Saltholmen! Alle de dejlige Min-
der fra „gamle Dage" skyller plud-
selig ind over en. Hvor i Verden kan 
man nyde en stille Sommerdag saa 
intenst som paa denne solbagte Flade 
midt i Øresund! —Ja, sandelig, der 
maa jeg med over! Men Parret var 
lidt kort for Hovedet — mon de vil 
have Dagen for sig selv? Man skal 
være forsigtig med 'at mase sig ind 
paa Forlovede og Nygifte. Der er 
ogsaa Vejret og Vindretningen at tage 
Hensyn til; jeg vidste, at Barome-
teret ikke stod alt for stabilt, og da 
vi havde Vinden agten for tværs, 
vilde det jo give skarpt Kryds hjem. 

Da vi havde sejlet et Stykke Tid 
og sludret hyggeligt sammen, for-
svinder dog mine Betænkeligheder. 
Kammeraten, der almindeligvis ple-
jer at være --- om jeg saa maa sige 
— lidt overforsigtig, holder sit Skib 

Ja, du kære, søde Jul, 
ingen Sjæl du glemmer, 
selv den mindste Fugl paa Jord 
Julens Fryd fornemmer, 
Fattigbarnet endnu mer, 
hvem kan nænne det ej ler? 
Jul er bare Glæde, 
da maa ingen græde! 

Glade Tid med Leg og Spil, 
Dans og Julegilde, 
du gør alle Mennesker 
kærlige og milde. 
Barnets Fest, du kære Jul 
med saa meget godt i Skjul, 
vi slaar om dig Kæde: 
Jul er bare Glæde! 

støt paa Kursen, selv efter at den 
svage Brise er begyndt at friske. 

Forlængst har vi passeret Anker-
liggerne og løber fin Fart forbi Mid-
delgrundsfortet.jeg tager et Par Bil-
leder af Kammeratens Fartøj, der 
pløjer sig frem gennem Bølgerne, 
som egentlig er større end de burde 

være efter Vindstyrken; men paa den 
Kurs vi ligger, sejler vi tørt, og da 
Ægteparret ikke synes at nære Be-
tænkeligheder ved at fortsætte, kan 
jeg — alene Mand i en større Baad 
— ikke være bekendt at lægge Ro-
ret om. 

Min nyerhvervede Gummipude er 
jeg godt tilfreds med. Den er rund 
som en Ost og af et fjerlet Materiale, 
bjerget ved Bornholm og indsyet i 
Sejldug. Lagt over Cockpittkanten 
er den behagelig blød at sidde paa 
og saa tilpas stiv, at den lader de 
enkelte Vaskere, der dovent sjasker  

langs Dækket, løbe frit under Bagen 
uden at give Buksevand. 

Saltholm Flakfort passerede vi For 
lidt siden om Bagbord. Saa er der 
blot 5 km igen til den flade Saltholm, 
der endnu ikke øjnes; kun enkelte 
Huse og Trægrupper rager op. Jeg 
ser mig tilbage efter min Kammerat 
og Flakfortet for bedre at pejle den 
rigtige Kurs. 

Naa da-da! Himlen mod Nordvest, 
der længe havde været lidt ulden, 
er pludselig blaasort — en Torden-
byge! De andre har ogsaa observe-
ret det; men nu er der ikke andet 
at gøre end at være forberedt paa 
det værste og fortsætte mod Salt-
holmen. Mere og mere Frisker Vin-
den, mens vi lænser for Vejret mod 
Land gennem en stedse voksende Sø. 
Jeg løber lidt i Vinden for at vente, 
og da Sejlkanoen, hvis Passager ser 
lidt betuttet ud, farer forbi, gaar jeg 
over Stag for at følge efter. 

Saa for ... der røg min Gummi-
pude. Inden jeg faar vendt, er Baa-
den rutsjet et anseligt Stykke for 
Vejret, og jeg giver mig til med smaa 
Slag at krydse op mod min formo-
dede tidligere Position. Ingen Pude 
at øjne, ubegribeligt; jeg bliver ved 
med at gennemsejle Stedet, mens de 
brækkende Søer slaar over Fartøjet 
og dænger mig til med Vand. 

Gud ved, hvad Kammeraten tæn-
ker om alle mine Vendinger. Naa, 

han har vel nok at gøre med at holde 
sit Skib paa ret Køl i de voldsomme 
Vindstød. 

Ogsaa jeg har nok at tage mig til. 
Jeg kan ikke holde Sejlføringen læn-
gere — den blaa-hvide Stander paa 
Stormasten har flere Gange været 
betænkelig langt nede, mens jeg selv 

hang med hele Kroppen ud til Luvart. 
For sidste Gang løber jeg Baaden i 
Vinden og flaar Mesanen ned. Baa-
den falder af, og jeg er ikke stolt 
over at maatte igennem en Koven-
ding for at komme ind paa Kursen. 
Sejlet slaar over med et Smeld, me-
dens Baaden føles „levende" som en 
Træstamme og jager saa afsted mod 
Land. Tju-hej, hvor det gaar! Det er 
rigtig Surfriding dette her; Sejl kanoen 
oser afsted gennem Skumtoppene og 
haler forbavsende hurtigt ind paa dem 
forude. Det kan kun betyde eet; at 
deres Baad nu er naaet ind paa det 

grunde Vand, som jo sluger alt, hvad 
der hedder Fart. Lidt efter ser jeg 
udenbords; jo, Bunden nærmer sig, 
op med Sænkekølen, og nu maa jeg 
vie næsten al min Opmærksomhed 
paa Udkiget efter de Tangbuske, der 
skjuler de lumske Flintesten, Kysten 
her bestaar af. Med det Humør, mit 
sprælske Skib har paa, er det jo i 
Stand til at begaa Selvmord og blive 
'flænset op paa langs af en saadan 
Flintesten. 

Min Kammerat har styret sin Baad 
ind gennem et smalt Stræde over en 
Lagune, og er nu ved at hale op paa 
den modsatte Bred. Men om det er, 
fordi jeg er bange for skarpe Sten 
i det grunde Vand, eller om det blot 
er Ønsket om snarest muligt at faa 
fast Grund under Fødderne, saa lø-
ber jeg Kanoen paa Land paa Tan-
gen indenfor Gennemsejlingen. 

Der slaar nogle svære Lyn i Søen 
:bag Flakfortet, og en Udløber af 

.: Uvejret, der efterhaanden har bredt 
:sig over hele Nordsjælland, kaster 
sig nu over Saltholmen. I en Fart 

faar jeg Storsejlet ned og understøt-
ter Baaden, idet jeg kryber ned i Læ 
under Coekpittdækket for en vold-
som Regnbyge. Sulten melder sig; 
jeg famler efter min Madpakke .. . 
Næ, nu skulde da ogsaa ... den er 
ikke ombord . . glemt i Hellerup! 
Min Mave protesterer; dog det kla-
res ved, at Livremmen faar et Hul. 

Efter en halv Time hører Regnen 
op; jeg kravler op af Kassen, stop-
per og tænder Piben og begiver mig 
pas Vej rundt om Lagunen for at 
besøge de to, der hygger sig i Kano-
teltet. Det er en Ø, jeg har trukket 
Baaden op paa, flere Gange maa jeg 
soppe for at naa ind. — Der ligger 
mange interessante Ting skyllet op 
paa de flade Vaser, Svampegummi 
i mange Former, alle Slags Flasker, 
en hel Del med tysk Brugsanvisning 
for Forbrænding efter Krudt og Syre 
-- og fy da l Der havde jeg nær traadt 
paa en delvis splintret Granat; den 
er brækket over, og i dens Indre er 
der flere mystiske Glasrør med far-
vet Vædske i. Jeg springer i en lang 
Bue udenom. 

„Naa, Kammerat, hvad mener du 

om Situationen?" 
Vi kan snart blive enige om, at 

der ikke er noget at raabe Hurra for 

— det skulde da lige være det fine 
Vejr, for nu klarer det op, og Solen 
kommer frem. Vindstyrken er dog 
ikke aftaget, tværtimod, og man mær-
ker det dobbelt her, hvor der intet 
Læ findes, og Vindhjørnet er paa en 
Prik Hellerup. Vi maa vente og se 

(fortsættes Side 3) 

En usædvanlig 

Saltholmstur! 



Giv ham det, 
han bliver aller-
mest glad for! 
—en elektrisk barbermaskine, 
en PhiiiShave af den nye 
hurtigt roterende og  hurtigt 
barberende model. — Den er 

 meget driftssikker og tager skæg-
get med det gode. Kr. no.— 
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RADIO 
Stort 	udvalg 	i 	alle modeller 

radiogrammofoner in. skifter, 	 - 

pladespillere 

Største ticioalq paa ,TiordornAolin a/ 

Grammofonplader 
His masters voice . Decca . Parlophone . Tono . Polyphone 

jazz-, operette-, klassiske, gammeldags og religiøse plader 
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Hvad et rr 1 rvelastonhus 9  • 
Kortfattet er det Træbeton, d. v. s. Træuld, der har 
gennemgaaet en kemisk Proces, blandes med Cement, 
presses, tørres og hærdes. 

---> 	Træbeton kan ikke brænde, raadne, forvitre 
--- det har stor Modstandsevne overfor Temperatur- 
svingninger og Fugt. 	- Pudset udvendig med vand- 
tæt Cementpuds fremtræder Trælaston-Huset som et 
pudset Murstenshus og har samme Holdbarhed. 

Ydervæggenes Isoleringsevne svarer til en ca. 72 cm 
tyk 3-Stensmur, der kan være Tale om en Brænd-
selsbesparelse op til 30-40 pCt. 

)))—>> 	Trælastonhuse er iflg. Lov berettiget til Statslaan 
paa indtil 85 pCt. for privat Byggeri af Bygge-
sum plus reel Grundskyldsværdi. — Aarlig Rente og 
Afdrag af Statslaanet andrager 33/4  pCt.— Børnerige 
Familier kun 2 pCt. 	Huse med Statslaan er fritaget 
for Ejendomsskat i 20 Aar. 
F. Eks. behøves kun 4-5000 Kr. til et Hus til 35.000 

») 	*- 	Trælaston-Huset kan tilpasses Bygherrens personlige 
Smag og Ønsker — baade hvad angaar Udseende og 
Størrelse, som Ruminddeling og Indretning. 

Staar De overfor at tage Bestemmelse om Bygning af solid, hensigts-
mæssig og økonomisk Bolig, er vi overbevist om at kunne tilfreds-
stille Dem med et Trælastonhus. 

Sæt Dem derfor i Forbindelse med Opføreren 
af disse moderne Huse 

Murermester E. G. Rasmussen, Allinge 
4 Trælaston-Huse under Opførelse i Allinge-Sandvig 

ilu 
IDI 	All.-,Landoiq .Wisrnederfareninq 

afholder Julefest for Medlemmer og Born 
Mandag d. 3. Januar Kl. 14 paa Teknisk Skole. 

Medlemsmøde den 13. Januar. 
Bestyrelsen 

Til JULEFROKOSTEN anbefales 
Hjemmelavet Sylte og Leverposteg 
Lækkert Paalceg 
Forskellige Sild og Salater 

Johs. Thorsen, Nørregade 10 . Telefon Allinge 38 

Nia eip 	•■• 	111.... 	41, 

r  C$94  1 	g 

`--- 	Jens Hansens Eftfl. 
Telefon Allinge 29 

Den rigtige  
faar De hos 

Carl barsen, Vesfergade, Telefon Allinge 104 

Lukketider i Julen! 
Søgnedage fra 17. til 23. Dec. (begge Dage incl.) aabent til Kl. 21 
Søndag den 19. aabent fra Kl. 16-20 
Juleaftensdag lukkes Kl. 14 
Dagene mellem Jul og Nytaar lukkes Kl. 15 (ogsaa Nytaarsaften) 

Nordbornholms Købmandsforening 

. • . • . • • • . • 	• • • 	4?5",~',4"?".,'~.4:::‘•'«:.' ••• • 	, 	. 
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Tlf. Allinge 140 
HA il SEN 

Spiseskeer og Gafler 

Kompotskeer 

Sauceskeer 

Syltetøjsskeer 

Sukkerskeer 

Kageskeer og Knive 

Prima Udførelse 

i smukke Mønstre 

Glasbakker 

Flaskebakker 

Kaffeservice 

«7«le- 	e 

GAVER 

Eksempelvis kali nævnes 

Charmeuse Undertøj 22.70 
21.55 

Maeo-Sæt 
Chemise og Benklæder 6.35 

Undertøj i Heluld 	11.70 
(lax, rosa og hvid) 

Kimono i Heluld 	48.50 

Silke-Kimono 

Fingervanter . Handsker 

Halstørklæder i Uld og Silke 

Forklæder Kitler 

Pyntekraver 

Bælter 

Fritz Reusch 
Telefon Allinge 5 

Hoffen fra Prima 

er prima!! 

Telefon Allinge 40 

Julestegen 
og 

Julepaalæget 
er fra 

filly Romer 
Slagterforretning 

Tlf. Allinge 118 

Nyttige kopier 
Elektriske Artikler 

Lysekroner 

Lamper . Skærme 

S. Aa. Andersen 
Aut. Installatør 

Kirkegade . Tlf. All. 101 

ta" 	 Køb 

Jensens 
Blomster 
til Julen! 

Vi ekspederer Deres 
Blomster over hele Verden! 

Fin Frugt, Grøntsager 
og Juletræer 

Hoodelsgarto. C Jensen 
Tlf. Allinge 41 

Møbler 
til alle Formaal 

Lædervarer i stort Udv. 

Persienner 
Rullegardiner 

Møbelhandler 

N. P. ANDERSEN 
Havnegade 31, Allinge 

Husk vort legetøj! 
Største Udvalg . Billigste Priser 

Julekort 

Julehefter 

Juletræspynt 

Kolods Papirhandel 
Kirkepladsen 

Lukket Søndag 19. Dec. 

Kom ind og se 

vort Udvalg i 

Julegaver! 
Sandv. Boghandel 
Telefon Sandvig 55 

Lækkerier 
til Julebordet 

Hjemmelavet Leverposteg 

Alt i Salater og Paalæg 

Fuldfed Ost 

Jordbær- og Hindbærmarmelade 
i Glas og løsVægt 

Hjemmelavet Blodpølse 
hver Fredag 

Fest-Smørrebrød leveres paa 
Bestilling . Kun 1. Kl. Varer 

Tlf. Allinge 45 
De ringer . Vi bringer 

Varerne overall 
Paaltegsforretningen 

WANG HANSEN 
Lindeplads 

Dameskræderi 
Det meddeles herved, 

at SYSTUEN er flyttet til 

Vesterg. 8. Tlf. Allinge 198 

Al Syning udføres smukt 
og med god Pasform. 

HERDIS HANSEN 

BUrugtsaft 
i løs Vægt kommer paa 

Lager efter Jul 

P.1110111 

Gør Deres 
Juleindkøb i 

Papir=&Legetøjsz 
forretning. i Tejn 

V BENDTSEA 

Gælder det 

!Frisuren 
inden ful, 

saa lad os 
aftale Tid 37f. Se 13 

ESTHER VAGNSØ 

Armlænker - Ringe 

Skaale - Fade 

Lysestager 

Toiletsæt 

Skrivebordsæt i Marmor 

Bronze-Fade 

Bordflag 

Consolure rn. Slag i forsk. Træsorter 

Brillestel og Etuier 

Læseglas 

Barometre 

Stuetermometre 

Phfill  	 

Nordbh. Radio-Service (.1 
Ny model 
—kan bruges overalt: 

Ove A. Pedersen 

Telt. Allinge 120 

Moderne Tryksager — Festsange forfattes 

Gornitzkas Bogtrykkeri, Allinge 



- 

hnder..,Allinge Messe 

d-41Pk. 

fr 4 

e 
Nedenslaaende 

nogle Forslag til nyttige 
og praktiske 

tilegaver 

Storblomstret Stof til 
Sengetæpper 	 16.50 
(130 cm br.) 

Stribet og smaamenstret 
halvuldent Stof til 
Divantæpper 30.50 26.85 

Prima Forliggere . . 9.50 
55)(110 cm 

Forliggere 60 x 120 cm 
som dansk Tæppestof 28.50 

Filt-Tæppeunderlag 13.50 
200 cm bredt 

Underlag til Senge i hvid, 
ulden Filt 1 70 cm br 19.75 

Vattæpper, smukke og gode 
125 X185 cm 	74.50 

Imitt. Linoleum til Køkken- 
borde 70 cm br. 	4.25 
og 100 cm br. 	6.10 

Kokuslebere Papirlobere 

Lad os 
vise Dem Varerne! 

Fritz Reusch 
Telefon Allinge 5 

Olsker 
Husmands-
forening 

'd" Juletræsfest 
i Forsamlingshuset for 
Medlemmer og deres Børn 

Onsdag den 29. Kl. 14 
Bestyrelsen 

Olsker Husmands 
fæll,Udmarkskassc 
udbetaler Udbytte 
ONSDAG den 22. 
i Forsamlingshuset Kl. 14 

Bestyrelsen 

Prima Spise= 
og Madæbler 

sælges 

E. Andersen, Sandbog. 

siuseog Mokbler 
fra 30 Øre pr. kg 

Alpevioler-1 

KAAL af forskellig Slags 

Gartner Kofoed, Hallelyst 

Ducor 
Sølvarmbaand tabt i Allinge 
i Dagene 27.-30. Novbr.— 
bedes mod Ducør afleveret 

William Lind 
TIL 95 

+z.  

Glædelig Jul og godt Nytaar 

ønskes Elever og Forældre 

Charlotte gAeri espersen 
Sandkaan. Tlf Allinge 109 n 

• 

I 	)srnesen anbefaler sig til Julen med 

Smør, Mælk, Fløde — Flødeskum 
(kun 1. Klasses Produkter) 

Fine Smaakager anbefales 	 H. Romer 

Gulvfernis til slidte Gulve — samt 

Guiviak er hjemkommet i gammel Kvalitet 

P. C. HOLM 

ffinder og Gæs 
til Julen 

,G iiitmer  

Kaj Jensen's 
Slagterforretning 

Allinge 

Lillebil 

Skal De ud at køre i Julen, 
saa ring til 

Allinge 198 
Personkørsel udføres med 

5 9ersonerstjoyn 
til enhver Tid 

Thor Hansen, Vesterg, 8 

Kofood& Mortensen 
ALLINGE 

Ligkistemagasin 

Bygg eforr. & Maskinsnedkeri 

Hob julegaver 1 
• 

All. Boghandel 
Byens største Udvalg i 

Bøger 
Romaner, Rejsebeskrivelser 
Børnebøger 

Keramik 
Figurer, Krukker, Fade 

Fyldepenne 
og Pencils i god Kvalitet 

Brevpapir 
i smukke Gaveæsker 
med og uden Navn 

Alt i Legetøj 

Allinge Boghandel 
v. Havnen . Tlf. 56 

JULEVARER og 
	 Telefon. Allinge 10 og 200 

JULE- 

GAVER -køb det i frodillitent 
En usædvanlig 

Saltholmsfur! 
(fortsat fra forr. Side) 

Tiden an og enten sejle eller pagaje 
hjem i Aften eller paa Morgenkvi-
sten, naar Vinden forhaabentlig flo-
vet-  noget. 

Vi gaar en Tur langs Kystlinien 
ind mod den lille Mole, hvorfra man 
ind- og udskiber Kreaturer. Vi sprin-
ger og vader over et Net af Forgre-
ninger, som Havet øen rundt har 
skaaret langt ind i det flade Land. 
Overalt flyder det med forskelligt 

Strandingsgods lige fra Rednings-
bælter og Benzintromler (desværre 
tomme) til Bøjer, Klædningsstykker 
og Redningsflaader. 

Jeg faar pludselig den lykkelige 
Tanke, at jeg her kan faa min gode 
Gummipude igen. Selvom den nok 
er tabt 3-4 km fra Land, saa kan 
den jo ikke andet end strande med 
den Vindretning. Saa vader jeg ud 
til de yderste Øer og Revler, og jeg 
fortsætter med at lede de følgende 
Timer, selvom mine hare Fødder for-
længst har sagt Nej til at vade rundt 
paa de skarpe Flintesten. Endelig 
paa Tilbagevejen fra Molen, hvorfra 
Kammeraten har sendt Konen hjem 
med en Lystkutter, finder jeg den 
mistede Genstand, og sammen van-
drer vi hjem til vore .Skibe. 

Vor Lejr er bestemt ikke misun-
delsesværdig. Nu ligger begge Baa-
dene Side ved Side paa Tangen, den 
er nemlig med sine 20 cm over Van-
d et det højeste Sted i nærmeste Om-
egn ! Men den er saa smal, at baade 
For- og Agterskib rager ud over hen-
holdsvis Hav- og Lagune. Da der er 
Fladvande langt ud, er Bølgerne hel-
digvis ikke ret store, selvom det jo 
blæser som bare Fanden ; de nøjes 
med at danne Kalkskum i Strand-
kanten, som saa af og til blæses op 
over os i store Flager. Vor Vind-
maaler er det 5 m lange Fald, der 
fra Stormastens Top staar ret ud i 
Luften. Jeg siger For Sjov, at naar 
vi kan fange Enden af det, saa er 
Vinden tilpas for Sejlads; men det 
kom desværre aldrigJorden nærmere 
i den Tid, vi var der. 

Min Kammerat har Sovetelt med  

til Baaden, jeg ikke, ingen af os har 
Spor af Tæpper eller Soveposer, kun 
et enkelt Kapokbælte — og vi har 
ingen Mad! Jo, Hurra! I et af mit 
Skibs mange Rum finder jeg Rester 
fra forrige Week-end: en lille Pakke 
Knækbrød ag en do. Daase Sardiner 
i Olie; vi begynder straks at gumle 
paa Knækbrødet og bliver ved, saa-
længe Spyttet rækker. 

Solen gaar ned, det bliver hunde-
koldt i vor blæsende Lejr. Noget maa 
vi finde paa . . 

„Kom med paa en lille Aftentur", 
siger jeg, „jeg har en god Ide". 

Og saa gaar vi og samler de Red- 

ningsbælter, vi har sparket til tidli-
gere paa Dagen -- heldigvis — for 
nu har Vinden tørret dem, der er 
kommet til at ligge heldigst. Og fra 
en Redningsflaade af Pontoner, hvis 
Hjørner bestaar af sejldugsovertruk-
ket Kapok, stopper jeg henholdsvis 
en Rygsæk og Baadens Drivanker; 
de skal bruges til at putte vore vaade 
og kolde Fødder i, thi af Efaring ved 
jeg, at er blot Benene varme, saa 
fryser man ikke saa let. 

Saa returnerer vi til„vort Hjem", 
stikker Benene i Kapokken og tager 
Sejlene over os. Vi gnaver det sid-
ste Knækbrød, men med Sardiner 
paa — det gaar bedre, Olien er den 
mest efterspurgte — og saa lover vi 
at purre hinanden lige meget hvor-
naar, blot Vinden løjede lidt. 

Jeg holdt ti! Nøcl, Varmen og sov 
med Afbrydelser, mens Vinden hy-
lede i Rigningen. Ved 5-Tiden stik-
ker jeg forsigtigt Næsen op over 
Karmen, dog kun for at konstatere, 
at Vindstyrken stadig er den samme. 
Kammeratens Haab om at møde ret-
tidigt paa Kontoret blæser væk, selv 
skal jeg først begynde Arbejdet Kl. 
fire om Eftermiddagen og har endnu 
en Chance; men hvad mon min Kone 
tænker .. . 

Vi ligger og holder paa Varmen 
til Solen kommer saa højt op, at den 
kan overtage Tjansen. Saa løber vi 
en Tur østpaa for at faa Liv i vore 
stive Lemmer. Vi finder en tysk Bog 
om Herrefolket; den ryger omgaa-
ende i Havet. Mere Interesse finder 
et Bundt Breve, hvori en tysk Un-
deroffier bl.a. fortæller om sine Op- 

(fortsættes Side 4) 
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Ved Besøg i Forretningen eller ved 

at se vore Udstillingsvinduer,' vil De 

komme paa mange gode Gaveid&r 

til Herrer og Drenge 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

En usædvanlig 

Saltholmsfur! 
(fortsat fra forr. Side) 

levelser paa Østfronten og som saa-
ret paa Hospital i Danmark. Og saa 
finder vi en rigtig Flaskepost. Det 
er spændende, og vi kan glimrende 
sætte os i den event. skibbrudnes 
Sted, der flakker om paa en øde Ø 
uden Mad og Drikke. Men det blev 
en Skuffelse; Flasken indeholdt et 
Brevkort med Hålsning från hinsi-
dan... Saa snubler jeg over en my-
stisk Kasse — en Krystal-Radio — 
komplet med Spoler og Kondensator. 
Nu skal vi have Musik og høre Vejr-
meldinger! Jeg er helt oprømt, ind-
til min Kammerat tørt bemærker, at 
jeg i hvert Fald først maa finde Tele-
fonerne. 

Hvad skal vi nu? Skal vi lænse 
over til Malmø og tage Færgen hjem? 
— eller skal vi blive her endnu en 
Dag uden vaadt eller tørt? Saa kom-
mer min Lidelsesfælle med det for-
løsende Ord: Kroen! At vi dog ikke 
har tænkt paa den før — straks be-
giver vi os paa Vej over Render og 
halvvejs oversvømmede Græstuer. 
Mad kan vi ikke købe; men vi faar 
os en Kop Kaffe med store Sand-
klodser til -- næh, hvor det gjorde 
godt. 

I Slyngelstuen sidder en Flok høj-
røstede Mandfolk og bajer den. En 
af dem, som viser sig at være Skip-
peren paa Baaden, der slæber Krea-
turprammen frem og tilbage mellem 
Holmen og Kastrup, spørger, om det 
er os, der ligger dernede paa Kysten. 
Jo, det er det da, og vi fortæller ham 
lidt om vore Kvaler. 

„Kom op til Molen med Fartøjerne, 
saa kan 1 komme med over, vi sej-
ler ved 5-Tiden!" 

Bravo! Nu lysner det. Vore Baade 
kunde vi nemlig ikke godt efterlade 
paa øen, hvor løse Kreaturer tram-
per alt ned. Vi daser lidt i Solen i 
Læ bag en Halmstak og slentrer saa 
ned til vore Sejlkanoer, stikker dem 
i Søen og pagajer op til Molen 	• 
en drøj Tur i den voldsomme Mod-
vine!. 

Klokken bliver seks inden d'Her-
rer Kastrup-Bønder plus Skipperen 
har faaet tørlagt Kroen; men saa 
gaar det til Gengæld ogsaa tjæpt. Vi 
faar lige Fartøjerne ombord, saa gli-
der Baaden fra Molen og er allerede 
et Stykke paa Vej mod Kastrup, in-
den vi opdager, at vore Master ikke 
er ombord. 

Den flinke Skipper lover at bringe 
dem med over næste Dag, da vi al-
ligevel ikke kan fortsætte nu; det 
er for sent, og Vind og Vejr kontrær. 

-- — 
Om min Kammerat mistede sin 

Dagløn, ved jeg ikke; men selv om 
jeg først mødte paa Arbejde ved 9-
Tiden, kostede den Saltholmstur mig 
ikke mere end en Omstigning til 
Sporvejene • - og Kostpenge havde 
jeg sparet i næsten 2 Døgn! 

Trykt og udgivet af Gornitzka, Allinge 
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